
PROJETO BÁSICO N'O2I2O2I - UA/AMAPÁ TERRAS

Aquisição de Materiais de limpeza para o Instituto de Terras do Estado do Amapá-

AMAPÁTERRAS.
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I OBJETO

1.1 Aquisição de Materiais de consumo - Tipo material de limpeza e conservação, para

o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, conforme especificações míni-

mas, características e quantidades constantes no Anexo I e condições previstas neste documento

2 OBJETIVO

2.1 Este documento tem o objetivo nortear a aquisição a ser efetua pelo AMAPÁ

TERRAS..

3 JUSTIFICATIVA

3.1 Justificamos a solicitação na necessidade de oferecer a equipe de serviços de

limpeza e conservação, condições de trabalho, no que se refere a materiais e equipamentos.

3.2 Como resultado obter um ambiente limpo e higienizado pata o bem estar dos

servidores e do público em geral que busque os serviços desta Autarquia

4 RESULTADOSESPERADOS

4.1 Suprir o almoxarilado do instituto com estoque de materiais de limpeza, para dar

apoio aos serviços gerais prestados por empeza terceirizada, de forma atender as demandas

diárias do Instituto.

5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.1 Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI;

5.2 Inciso II do Art 24 da Lei de Licitações e contratos 8.66611993 e suas alterações

5.3 Portaria no 40212017 -PGE AP

5.4 demais legislação aplicável

6 LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1 Os objetos deste projeto Básico deverão ser entegues de uma só vez, em até 30

(trinta) dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empeúo, sob pena de aplicaçào

das sanções previstas neste documento
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6.2 Os prazos de que trata o subitem 6.1 poderão ser prorrogados, mediante solicitação

formal e justificada da contratada, cujo juízo de aceitação é de livre arbítrio da administração

contratante;

6.3 O objeto deverá ser entregue de acordo com os quantitativos previstos neste Projeto

Básico e Nota de Empenho;

6.4 O Setor de responsável do AMAPÁ TERRAS, deverá acompaúar a entrega dos

materiais objeto deste Projeto Básico;

6.5 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no

endereço: Avenida Almirante Barroso, 619, Bairro Central, Macapá-ÀP' no horário

normal de expediente que é das 08:00 as 14:00 h segunda a sexta-feira, acompaúados das

respectivas Notas Fiscais, correndo por conta do fomecedor todas as despesas necessarias, tais

como frete, seguÍos, etc;

6.6 O obj eto será recebido de acordo com as características, especificações e condições

estabelecidas neste Projeto Básico;

6.7 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico;

6.8 Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos, no

prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuizo da aplicação das penalidades;

6.g Em conformidade com os artigos 73 a'76 daLei n: 8.666193, o objeto deste Projeto

será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:

Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas

especi ficações e quanlidades:

Definitivamente: por uma comissão de recebimento ou servidor, designado pela

Administração do órgão, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente

aceitação;

6.10 considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de

conformidade emitido pela comissão de Recebimento ou servidor designado, no prazo de 05

(cinco) dias úteis;

6.1 1 No caso de constatação de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da

regularização total da(s) pendência(s);
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6.12orecebimentoprovisóriooudefinitivonãoexcluiaresponsabilidadecivilenem

ético-profrssionaldacontratadapelosprejuízosresultantesdainobservânciadasobrigações

assumidas

7 VALOR DE REFERÊ,NCIA E A COTAÇÃO ELETRÔNICA

7.1 Este documento tem o seu valor referência em R$ 4'261'76 ( quatro mil' duzentos

e sessenta e um reais e setenta e seis centavos ), valor obtido em pesquisa de preços, efetuada

pela Administração.

7.2 A Administração deverá tomar as providências visando a Cotação Eletrônica nos

termos do Art 6" Portaria n' 40212017 '

8 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

8.1 Prestar à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto;

8.2 Designar representante para exercer a Íiscalização da entrega do objeto;

8.3 Notificar por escrito a Contratada' a respeito de qualquer irregularidade constatada

na entrega do equiPamento:

8.4 AsseguÍar os recursos orçamentários e financeiros para custear o objeto'

9 DAS OBRIGAÇÕBS »,I CONTRATADA

9.1

especial:

A Contratada se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e' em

a) Não transferir a outrem, no todo ou em parte o compromisso firmado;

b) Fornecer os materiais conforme as exigências específicas neste projeto Básico,

em perfeitas condições de utilização e com qualidade;

c) Substituir o objeto fomecido que se apresenta em desacordo com as

caracteÍísticas e especificações exigidas' sem ônus para a contratante'

d) Aceitar a fiscalização por paúe da Contratante no ato da entrega' prestando todos

os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cumprindo

todas as orientações do mesmo' que visem o a entrega do material em questão;

e) Entregar o material, no aimoxarifado do Instituto de Terras do Estado do Amapá'

nohorárioda0Sas'l4horas,localizadonotérreodoediffcionaAvenidaAlmiranteBarroso'n

6i9, Centro, MacaPá, Estado do AmaPá;

O Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratânte;
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g) GaÍantir a qualidade do material entregue por O5(cinco) dias contra defeitos de

fabricação, com a troca imediata e total do equipamento' caso apresente defeitos ou embalagens

violadas;

h) Manter preposto aceito pela Contratante para representá-lo durante o periodo

de entrega dos equipamentos e possível contatos por conta de uso da garantia dos mesmo;

i) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo AMAPÁ

TERRAS, atendendo prontamente a quaisquer reclamaçõesl

i) retirar a Nota de Empeúo dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis' a contar da

data da convocação, sob a pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art' 81 da Lei n' 8 666193' Este prazo poderá ser prorrogado uma vez' por igual

período, quando solicitado e devidamente justificado pela parte interessada e aceito pela

Administração;

g.2 Emitir Nota Fiscal em nome do Instituto de Terras do Estado do Amapá -

AMAPA TERRAS, CNPJ n" 36'24?'306/0001-94'

IO DAFISCALIZAçAO

10.1 A Administração indicará um responsável pela fiscalização que deverá observar os

procedimentos descritos nos §§ 1o e 2'do art' 67 daLei n' 8'666/93 e alterações'

11 DOCONTRATO.

11.1 o Termo contrato poderá ser substituído por Nota de Empeúo conforme o

parágrafo quarto do Art' 62 da Lei de Licitações e Conffatos'

I1.2 De qualquer Íbrma é garantido à Contratante' por parte da Contratada' todos as ga-

rantias previas neste proj eto Básico, sem prejuízo das em lei' inclusive garantias'

11.3 Por ser tratar de apenas Materiais de limpeza' a entrega será de uma só vez' em

embalagem lacrada de fábrica e ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota de

empeúo;

1 1.4 É vedada a prorrogação automática do prazo

12 AFORMADE PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento daNota Fiscal no

setoÍ competente do Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS'

observadas as demais condições contidas neste Documento;
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l2.2opagamentoserácreditadoemcontacolTentedacontratada,atravésdeordem

bancaria, devendo, para isto, frcar explicitado na emissão da nota fiscal o nome do Banco'

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

l2.3CasoaCONTRATADAsejaoptantepeloSistemalntegradodePagamentode

Impostos e contribuigões das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá

apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na

fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

12.4 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira

devida pela Administração, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo

adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x Nx VP Onde:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP:Valor da parcela a ser paga:

I =Índice de atualização financeira:0,000i 644'assim apurado:

100 r =(6/100) I =0,0001644

365 365

TX=Percentual da taxa anual:6Y:o

12.5 Conforme Decreto Estadual n"1278111, no momento da liquidação da despesa' a

contratada deverá comprovar perante a contratante por meio das respectivas certidões, que se

encontraadimplentecomsuasobrigaçõestributarias,previdenciáriasetrabalhistas;

12.6 A mora na apresentação das ceÍidões ou documentos pertinentes ou a reiterada

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do contrato'

13 DARESCISÁO B NAS PENALIDADES

l3.lodescumprimentototalouparcialdocompromissoassumido,poderá,garantidaa

prévia defesa, a Administração cancelar o Contrato ou documento equivalente' nos termos dos

artigosTTeT8,semprejuízodoeventualexercíciodosdireitosprevistosnoartigoS0eda

aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88' todos da Lei n'o 8 666193'

l3.2osvaloresdasmultaspoderãodescontadodoscréditosdaContratada,desdejá

expressamente autorizado.
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14 INDICAÇÂO ORÇAMENTÁRIÀ:

As despesas com a execução da presente despesa correrão à conta dos recursos previstos

no Orçamento do Instituto de Terras do Estado do Amapá para o ano de 2021, Natureza da

Despesa: 339030.

15 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA CONTRATAÇÃO

15.1 - Para a habilitação exigir-se-á dos interessados o previsto nos artigos 27 a 33 daLei n, o

8,666193 relativa à:

15.1.1- HABILITAÇÁO JURÍDICA (Artigo 28 da Lei n'8.666/93):

a) Cédula de Identidade (sócios);

b) Registro Comercial ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor,

em se tratando de Sociedades Comerciais;

15.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Artigo 29 da Lei n'

8.666/93):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) .

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal da Empresa.

c) Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou

Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a

qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei no 8.212/1991;

e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS

Í) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

15.1.3 - CAPACIDADE TÉCNICA (Artigo 30 da Lei n.o 8.666193)

a) Atestado de capacidade técnica operacional (ou Declaração equivalente), em nome

da empresa, expedido por pessoajurídica de direito público ou privado, que comprove de ser-

viços semelhantes.
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16 DISPOSIÇÕES T'INAIS

16.1 neúum valor a mais será pago à contratada' se não aqueles pÍevisto em sua

proposta, salvo no caso do item 12 4 deste documento'

Moises aresma

dministraçãoChefe da U

Decreto no 397 612019

A

Nos Termos da Legislação em vigor, aprovo o presente Projeto Básico'

Diretor PresidENtE/AMAPÁ TERRAS

Decreto no 397 412019

de 2021.Em

Julhiano ar

de N*At-.'-j

sar
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ANEXO - I

UNIDMATERIALITEM COD
60Frasco

500m1

DETERGENTE - TiPo: neutro;

Requisito: biodegradável;

Apresentação: liquida.

01

60UnidSPONJA - Tipo: limPeza; Requi

dupla face, um dos lados em fibra

sintética outro em espuma poliuretano;

Medida: mínimas 10 x 7 x 2 cm.

sito:000539102

30UnidFLANELA - Material: 100%

Cor: amarela; Dimensões

aproximadas: 28 x 50 cm.

algodão;0001353203

60PacotePapel toalha - Material: 100% ce

virgem, não reciclado; Apresentação: 2

rolos; Medida: medida aProximada 22

x 19 cm.

lulose0001167204

60UnidRIA - aspecto físico :

sólido; ComPosição: Aglutinante,

Isotiazolinonas, Corante e Essência;

Formato: redondo; Características

adicionais: com suPorte Plástico.

PEDRASANIT0001623 805

150Pacote

com 10

unidade

SACO-Classe:1-tiPo

lixo; Capacidade: 50 litros/lOkg;

Material: Plástico; Cor: Preto;

Apresentação: no fundo solda contínua

dupla , homogênea e uniforme, laterais

não sanfonadas, bordas regulares;

Composição: 98o/o PE e 020% Master,

com 0,08mm esP. de Parede duPla

(permitindo-se variação de +l- l0o/o;

Medindo: mínimo 55cm de largura e

E; Tipo: Para06

QUANT.

0000436

0001 1826
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74cm de altura.
100Pacote

com 10

unidades

plástico; CaPacidade: 100 litros;

Espessura: 0,08 micras; Largura: 105

cm; Altura: 75 cm; Cor: Preta'

SACO PARA' LIXO - Material00013560

100Pacote

com 10

unidades
plástico; CaPacidade: 200 litros;

Espessura: 0,08 micras; Largura: 115

cm; Altura: 100 cm; Cor: Preta'

SACO PARA Material:
00013 5 61

60Frascoóu,c seNtrerue -

quimica: hiPoclorito de sódio'

hidróxido de sódio, cloreto; teor: cloro

ativo varia de 2 a 2,50 7o; classe

corrosivo: classe 8; número risco: 85;

risco saúde: 3; corrosividade: 1; Peso

molecular: cloro 74,50; Densidade: de

1,2 a 1; Cor: amarela esverdeada

bastante fraca; Aplicação: lavagem e

alvejante de roupas. baúeiras' piasl

Tipo: comum.

Composição0001336309

60Frascos

Com 02

litros
base de quatemário de amônio;

Princípio Ativo: cloreto alquil dimetil

benzil amônio + tensoativos; Teor

Ativo: em tomo de 1,5%; forma Íisica:

solução aquosa.

DESINFETANTE - Composição: à

06Fardo

celulose virgem, não reciclado;

Apresentação: rolo com folha duPla;

Acabamento: Picotado e grofado;

Medida: 10 cm x 30 m (L x C)'

Papel higiênico - Material:100%000174811

06unid

sintético; Material cePa: madeira;

al cerdas: PêloVASSOURA - Materi00016259\2
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Comprimento CePa:

Comprimento cabo: 1,50 m.

40 cm;

50Frasco

teor alcoólico : 70 Yo (70" gl);

Apresentação: gel.

OOL ETILICO - Tipo: hidratado;0000962913

30unidPANO LIMPEZA -

algodão; ComPrimento: 70 cm;

Largura: 55 cm; Caracteristicas

adicionais: alvejado; Aplicação: uso

geral: Cor: branca: TiPo: saco.

Material: 100%00016248i4

30FrascoO - Apresentação:

cremoso, biodegradável, Ph

embalagem de 1 litro.

SAB 1íquido,

neutro,

0002238215
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